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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

123/2016 

από το πρακτικό της 11
ης

/ 29.07.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 10
ο
:  Λήψη απόφασης για την εκχώρηση των συμβάσεων και την αναδοχή των υποχρεώσεων που 

απορρέουν απ’ αυτές,  της προμήθειας υγρών καυσίμων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάς, 

Λακέρειας και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς καθώς και των σχολικών επιτροπών του Δήμου 

Αγιάς. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016, ώρα 7:00 

μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 7073/25.07.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε 

στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012 και στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους 

Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 

67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος
1
 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Ζιούλη Αναστασία 9. Καλαγιάς Γρηγόριος 

10. Κασίδας Ιωάννης 11. Κούκας Γεώργιος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Λέτσιος Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαπέτης Αντώνιος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σουλιώτης Θεόδωρος 19. Σμυρλής Βασίλειος
2
 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Μπεϊνάς Αντώνιος 24. Ριζούλης Στέφανος 

25. Σιμούλης Θωμάς 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1 Αποχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης. 
2 Προσήλθε με την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Αχιλλέας Καραφέριας (Ανατολής), Βάϊος Κατσιμαντός (Σκλήθρου), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), 

Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου) και 

Βασίλειος Πλατής (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα 10
ο
:  Λήψη απόφασης για την εκχώρηση των συμβάσεων και την αναδοχή των υποχρεώσεων που 

απορρέουν απ’ αυτές,  της προμήθειας υγρών καυσίμων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάς, 

Λακέρειας και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς καθώς και των σχολικών επιτροπών του Δήμου 

Αγιάς. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

 

“Με την υπ’ αριθμ. 48/2016 (ΑΔΑ: 7ΧΞΚΩ6Ι-ΧΡΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε 

κατακύρωση της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας και Μελιβοίας του Δήμου 

Αγιάς, της Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής των Δ.Ε Αγιάς, Λακέρειας και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς , 

καθώς και της Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, στον ανάδοχο Σιώχα Βασίλειο του 

Αντωνίου, «Υγρά Καύσιμα – Λιπαντικά – Αξεσουάρ», με Α.Φ.Μ.:029814040, Δ.Ο.Υ.: Α΄ Λάρισας,  και 

έδρα: 22
ο
 χλμ Επαρχιακής Οδού Λάρισας - Αγιάς, Τ.Κ.:40003, Τηλ.: 2494071397.  

 

Στη συνέχεια υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις με ΑΔΑΜ: 16SYMV004440048 2016-05-24 (Δ.Ε. 

ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ), ΑΔΑΜ: 16SYMV004498067 2016-06-01 

(ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, 

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ) και ΑΔΑΜ:  16SYMV004499156 2016-06-01 (ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ).  

 

Ακολούθως υποβλήθηκαν οι  υπ’ αριθμ. 5798/22-06-2016, 5822/22-06-2016 και 5824/22-06-2016, από 

κοινού αιτήσεις – δηλώσεις των Σιώχα Βασιλείου και Σιώχα Αντωνίου προς το Δήμο Αγιάς  και τις 

Σχολικές Επιτροπές, στις οποίες αναφέρουν: 

«Ο πρώτος εξ ημών (Σιώχας Βασίλειος), ανάδοχος της προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο 

κίνησης, θέρμανσης, βενζίνης κ.λπ), προς Δήμο Αγιάς για Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας & Μελιβοίας,  όπως το 

αποτέλεσμα διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 48/ 2016 απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Αγιάς 

και δεσμεύτηκα με τις από 24-05-2016, και 31-05-2016 συμβάσεις προμήθειας με όσα ειδικότερα στο 

περιεχόμενο αυτών περιγράφονται, αναφέρω ότι μεταβίβασα την επιχείρηση μου Πρατήριο υγρών καυσίμων 

στο σύνολο της στον υιό μου και δεύτερο εξ ημών στη παρούσα, Αντώνιο Σιώχα, ο οποίος υπεισήλθε στα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις της επιχείρησης μου, την οποία συνεχίζει ως πρότερον, καθόσον ουσιαστικά 

απορρόφησε αυτή ως είχε κατά το χρόνο της μεταβίβασης. 

Στη παραπάνω μεταβίβαση προέβη λόγω ασθένειας σε συνδυασμό με την ηλικία μου, παράγοντες οι 

οποίοι με οδήγησαν να μη μπορώ να ανταπεξέλθω στις αυξημένες υποχρεώσεις τις εργασίας μου, γεγονός 

αιφνίδιο και απρόβλεπτο, που δεν μπορούσα να προβλέψω πριν από μικρό χρονικό διάστημα μάλιστα. 

Δεδομένης της φύσης της εργασίας που απαιτεί συνεχή, επανειλημμένη μετακίνηση μου για μεταφορά και 
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προμήθεια καυσίμων, η συνέχιση εργασίας θα είχε επακόλουθη σοβαρή βλάβη της υγείας μου αλλά και 

αδυναμία μου να ανταπεξέλθω όπως προανέφερα σε υποχρεώσεις που είχα αναλάβει. 

Ο δεύτερος εξ ημών (Σιώχας Αντώνιος) έχω ήδη πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας στη 

φορολογική αρχή και έχω λάβει τη με αρ.19766/2016 άδεια λειτουργίας, βάσει και των προσκομιζομένων 

εγγράφων. Αναγνωρίζω και αποδέχεται τη συνέχιση της προαναφερόμενης σύμβασης προμήθειας ως προς όλα 

όσα σ ’αυτή αναφέρονται και δεσμεύομαι στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων, όπως ο αρχικός ανάδοχος, 

καθόσον η επιχείρηση μου μετά τη μεταβίβαση απορρόφησε στο σύνολο της ως προς υποχρεώσεις και 

δικαιώματα την αντίστοιχη του πατρός μου Βασιλείου Σιώχα. Το αντίτιμο της σύμβασης προμήθειας να 

τιμολογηθεί και να καταβληθεί στο σύνολο του στον δεύτερο εξ ημών και στο εξής νέο ανάδοχο, που 

υποκαθιστά και θα συνεχίσει αυτή, ενώ ο πρώτος συμβαλλόμενος παραιτείται των δικαιωμάτων που μέχρι 

σήμερα έχουν προκύψει απ’ την προμήθεια. 

Αιτούμαστε τη τροποποίηση της σύμβασης και την υποκατάσταση αναδόχου-αλλαγή επωνυμίας, 
χωρίς έκπτωση του αρχικού αναδόχου για λόγους ανώτερης βίας ως ανωτέρω εκτέθηκαν, ενώ ως προς τα 

λοιπά ισχύουν οι υφιστάμενες και από 24-05-2016 και 31-05-2016 συμβάσεις προμήθειας. Όσον αφορά της 

κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές ο πρώτος εξ ημών θεωρείται συνυπεύθυνος καλής εκτέλεσης συμβάσεων 

απ’ τον δεύτερο νέο ανάδοχο και παραμένουν εις χείρας αναθέτοντα, άλλως και εφόσον εκ μέρους σας ζητηθεί 

θα αντικατασταθούν από άλλες όμοιες του δευτέρου εξ’  ημών». 

 

Για τη ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη χρήση της υπεργολαβίας και τους όρους εφαρμογής 

της κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εξέδωσε την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 10/2015, στην οποία ορίζεται: «Η υπεργολαβία διακρίνεται επίσης από την 

υποκατάσταση τρίτου, η οποία νοείται ως η μεταβίβαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του 

εργολάβου από εργολαβική σύμβαση σε τρίτον, όσον αφορά το όλον ή το μέρος του αναληφθέντος έργου, 

κατά τρόπον ώστε να υπεισέρχεται ο τρίτος στην μεταξύ εργοδότη και εργολάβου σχέση (Α.Π. 119/2013, 

570/2007, ΕλΣυν VI 2118/2013). Ως τρίτος νοείται το πρόσωπο, το οποίο αν και δεν μετείχε στο διαγωνισμό, 

στον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου, εντούτοις εκχωρήθηκε σε αυτό το έργο από τον ανάδοχο, 

σύμφωνα με τους κανόνες της ειδικής διαδοχής του αστικού (455επ., 471 επ. Α.Κ.) και εμπορικού δικαίου». 

 

Στην Κατευθυντήρια Οδηγία 10 γίνεται ρητή αναφορά στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, με την οποία συμπεριλήφθηκαν διατάξεις σχετικά με την 

υπεργολαβία στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ενώ στο εθνικό δίκαιο οι 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 ενσωματώθηκαν με το Π.Δ. 60/2007 (περιλαμβάνει διατάξεις για την 

υπεργολαβία στα άρθρα 41 και 46). 

 

Η δυνατότητα τροποποίησης των συμβάσεων που έχουν συναφθεί, υπό την έννοια της μεταβολής του 

προσώπου του αντισυμβαλλόμενου, προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ, 

όπου ορίζεται: «Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή: 

1. η συνέχιση των συμβάσεων εξυπηρετεί δημόσιο συμφέρον, καθώς υπάρχει άμεση και επιτακτική 

ανάγκη προμήθειας καυσίμων για την απρόσκοπτη υλοποίηση των κύριων λειτουργιών του Δήμου 

και την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας, 

2. οι όροι των συμβάσεων που έχουν συναφθεί θα τηρηθούν απαρέγκλιτα, καμία πρόσθετη απαίτηση 

δεν θα δημιουργηθεί – σύμφωνα με τις υποβληθείσες Δηλώσεις του νέου αναδόχου - ενώ οι νέες 

συμβάσεις θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, ως εκ της γενόμενης εκχώρησης, με την προηγηθείσα 

διαγωνιστική διαδικασία (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 199/12-01-2016 διακήρυξη) ως προς το σύνολο 

των συμβατικών όρων ( προμηθευόμενα είδη, προδιαγραφές ειδών, χρόνος και τόπος παράδοσης, 

τιμές), 

3. ο λόγος της εκχώρησης / υποκατάστασης δεν ήταν γνωστός εξαρχής, αλλά προέκυψε εκ των 

υστέρων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, λόγω αιφνίδιων και απρόβλεπτων γεγονότων 

που αφορούν στην επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του αρχικού αναδόχου Σιώχα Βασιλείου,  
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4. κατά τη διαγωνιστική διαδικασία δεν είχε κατατεθεί καμία άλλη προσφορά, πέραν της προσφοράς 

του Σιώχα Βασιλείου, ενώ οι τιμές προσφοράς παραμένουν αμετάβλητες και σταθερές καθ’ όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης των νέων συμβάσεων, 

5. σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ ο νέος ανάδοχος (Σιώχας Αντώνιος) έχει τα 

ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάθεση των συμβάσεων στον αρχικό ανάδοχο και διαθέτει 

τα αυτά εχέγγυα ικανότητας, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας (οικονομικής και επιχειρηματικής) με 

αυτόν, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η από εκ μέρους του εκτέλεση των συμβάσεων, 

 

εισηγούμαστε  με απόφασή σας 

1. Να αποδεχτείτε τις υπ’ αριθμ. 5798/22-06-2016, 5822/22-06-2016 και 5824/22-06-2016, από κοινού 

αιτήσεις – δηλώσεις των Σιώχα Βασιλείου και Σιώχα Αντωνίου προς το Δήμο Αγιάς και τις Σχολικές 

Επιτροπές, 

 

2. Να εγκρίνετε την εκχώρηση των εξής συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων - που 

συνάφθηκαν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας με βάση την υπ’ αριθ. 199/12-01-16 διακήρυξη 

(ΑΔΑΜ: 16PROC003622201 2016-01-12): 1) ΑΔΑΜ: 16SYMV004440048 2016-05-24 (Δ.Ε. 

ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ), 2) ΑΔΑΜ: 16SYMV004498067 2016-06-

01 (ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, 

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ) και 3) ΑΔΑΜ:  16SYMV004499156 2016-06-

01 (ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ) από 

τον αρχικό ανάδοχο ( Σιώχας Βασίλειος) στον νέο ανάδοχο (Σιώχας Αντώνιος), και την αναδοχή των 

υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ αυτές, 

 

3. Την προσκόμιση κατ’ αντιστοιχία των εγγυητικών επιστολών για την καλή εκτέλεση των όρων των 

ανωτέρω συμβάσεων από τον νέο ανάδοχο και την απόδοση των υφιστάμενων εγγυητικών 

επιστολών στον αρχικό ανάδοχο, αφού προηγουμένως κατατεθούν οι νέες ισόποσες εγγυήσεις από 

τον νέο ανάδοχο”. 

 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Δημάρχου Αντώνη Γκουντάρα, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 (Β΄185) απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ: 

«Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), 

- την Κατευθυντήρια Οδηγία 10/2015 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

- την υπ’ αριθμ. 111/2016 (ΑΔΑ: Ω515Ω6Ι-ΧΓ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 105/2016 (ΑΔΑ: 6ΟΗΙΩ6Ι-ΩΧΩ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

που αφορά στην τροποποίηση των συμβάσεων της προμήθειας υγρών καυσίμων των Δημοτικών 

Ενοτήτων Αγιάς, Λακέρειας και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς καθώς και των σχολικών επιτροπών και 

παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο», 

- τις υπ’ αριθμ. 5798/22.06.2016, 5822/22.06.2016 και 5824/22.06.2016, από κοινού αιτήσεις – 

δηλώσεις των Σιώχα Βασιλείου και Σιώχα Αντωνίου προς το Δήμο Αγιάς και τις Σχολικές 

Επιτροπές, 

- την με αρ. πρωτ. 7251/28-07-2016 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, 

και μετά από συζήτηση 

 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
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Α. Κρίνουμε ότι η συνέχιση των συμβάσεων της προμήθειας υγρών καυσίμων των Δημοτικών Ενοτήτων 

Αγιάς, Λακέρειας και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς καθώς και των σχολικών επιτροπών του Δήμου Αγιάς, 

εξυπηρετεί δημόσιο συμφέρον, καθώς υπάρχει άμεση και επιτακτική ανάγκη προμήθειας καυσίμων για 

την απρόσκοπτη υλοποίηση των κύριων λειτουργιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση των βασικών 

αναγκών της τοπικής κοινωνίας. 

 

Β. Αποδεχόμαστε τις υπ’ αριθμ. 5798/22.06.2016, 5822/22.06.2016 και 5824/22.06.2016, από κοινού 

αιτήσεις - δηλώσεις των Σιώχα Βασιλείου και Σιώχα Αντωνίου προς το Δήμο Αγιάς και τις Σχολικές 

Επιτροπές. 

 

Γ. Εγκρίνουμε την εκχώρηση των εξής συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων - που συνάφθηκαν 

κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας με βάση την υπ’ αριθ. 199/12-01-16 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 

16PROC003622201 2016-01-12): 1) ΑΔΑΜ: 16SYMV004440048 2016-05-24 (Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, 

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ), 2) ΑΔΑΜ: 16SYMV004498067 2016-06-01 (ΕΝΙΑΙΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ) και 3) ΑΔΑΜ:  16SYMV004499156 2016-06-01 (ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ) από τον αρχικό ανάδοχο Βασίλειο Σιώχα του 

Αντωνίου στο νέο ανάδοχο Αντώνιο Σιώχα του Βασιλείου ΑΦΜ: 111255816, διεύθυνση 22
ο
 χιλ. Λάρισας  

- Αγιάς, και την αναδοχή των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ αυτές. 

 

Δ. Την προσκόμιση κατ’ αντιστοιχία των εγγυητικών επιστολών για την καλή εκτέλεση των όρων των 

ανωτέρω συμβάσεων από τον νέο ανάδοχο και την απόδοση των υφιστάμενων εγγυητικών επιστολών στον 

αρχικό ανάδοχο, αφού προηγουμένως κατατεθούν οι νέες ισόποσες εγγυήσεις από τον νέο ανάδοχο. 

 

E. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα για τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 123/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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